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KİTAPÇIK TÜRÜ
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ADAYLARIN DİKKATİNE!
1.	 Sınav	saat	14.00’te	başlayacaktır.	Sınav	başladıktan	sonra	ilk	30	dakika	dolmadan	dışarı	çıkmayınız.
2.	 Sınav	sırasında	sözlük,	hesap	cetveli	veya	makinesi,	çağrı	cihazı,	cep	telefonu,	telsiz,	radyo	gibi	elektronik	

iletişim	araçlarını	yanınızda	bulundurmayınız.	Bu	araçları	kullanmanız	ve	kopya	çekmeye	teşebbüs	etme-
niz	hâlinde	sınavınız	geçersiz	sayılacaktır.

3. Başvuru	şartlarını	taşımadığınız	hâlde	sınava	girmeniz,	kopya	çekmeniz,	başka	adayın	sınav	evrakını	kul-
lanmanız,	geçerli	kimlik	belgenizi	ve	sınav	giriş	belgenizi	ibraz	edemediğiniz	durumlarda	sınavınız	geçersiz	
sayılacaktır.

4.	 Sınavın	değerlendirilmesi	aşamasında,	bilgisayar	ortamında	yapılan	kopya	analizinde	ikili	veya	toplu	kopya	
tespiti	hâlinde	sınavınız	geçersiz	sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1.	 Cevap	kâğıdınızdaki	bilgilerin	doğruluğunu	kontrol	ediniz	ve	cevap	kâğıdınızı	mürekkepli	kalemle	imzala-

yınız.
2. Kitapçık	türünüzü	cevap	kâğıdınızdaki	ilgili	alana	kodlayınız.	Değerlendirme	işlemleri	cevap	kâğıdındaki	

kodlamalara	göre	yapıldığından,	eksik	ya	da	hatalı	kodlamalarda	sorumluluk	size	ait	olacaktır.
3.	 Cevap	kâğıdı	üzerinde	kodlamalarınızı	kurşun	kalemle	yapınız.
4.	 Değiştirmek	istediğiniz	bir	cevabı,	yumuşak	silgiyle	cevap	kâğıdını	örselemeden	temizce	siliniz	ve	yeni	

cevabınızı	kodlayınız.
5.	 Soru	kitapçığının	sayfalarını	kontrol	ediniz,	baskı	hatası	var	ise	değiştirilmesini	sağlayınız.
6.	 Soru	kitapçığınızın	ön	yüzündeki	ilgili	yerlere	ad,	soyad	ve	T.C.	kimlik	numaranızı	yazınız.
7.	 Her	sorunun	DÖRT	seçeneğinden	sadece	biri	doğrudur.	Doğru	seçeneği,	cevap	kâğıdınızın	ilgili	sütununa	

soru	numarasını	dikkate	alarak	yuvarlağın	dışına	taşırmadan	kodlayınız.	Soru kitapçığı üzerinde yapılan 
cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.

8.	 Yanlış	cevaplarınız	dikkate	alınmadan	sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9.	Soruları	ve	sorulara	verdiğiniz	cevapları,	yanınızda	götürmek	amacıyla	kaydetmeyiniz;	hiçbir	şekilde	dışarı	

çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

Adayın Adı ve Soyadı   : ..................................................................

Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : ..................................................................

ALANLAR TOPLAM SORU SAYISI SINAV SÜRESİ 
(DAKİKA)

Görevin niteliği ile ilgili konular 80 90
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1.    I. Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mah-
kemelerce kullanılır.

 II. Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olan yasama 
yetkisi gerektiğinde Bakanlar Kuruluna devre-
dilebilir.

III. Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı 
ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasa’ya 
ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine 
getirilir. 

T.C. Anayasası’na göre yukarıdakilerden han-
gileri doğrudur?

A) I ve II  B) I ve III
C) II ve III  D) I, II ve III

2.    I. Olağanüstü hâllerde vatandaşlardan istenecek 
hizmetler

 II. Hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki 
çalıştırmalar 

III. Ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda ön-
görülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden 
ve fikir çalışmaları

T.C. Anayasası’nda “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. 
Angarya yasaktır.” hükmü yer almaktadır. 
Ancak şekil ve şartları kanunla düzenlenmek 
üzere yukarıdakilerden hangileri zorla çalıştırma 
sayılmaz?

A) I ve II  B) I ve III
C) II ve III  D) I, II ve III

3.  T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi 
sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerdendir?

A) Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi
B) İspat Hakkı
C) Vergi Ödevi
D) Mülkiyet Hakkı

4.  T.C. Anayasası’na göre “milletvekilliğinin düş-
mesi” ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi 
yanlıştır?

A) Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme hâlinde 
düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararı-
nın Genel Kurula bildirilmesiyle olur. 

B) Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir hizmeti 
sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin mil-
letvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun 
bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel 
Kurul gizli oyla karar verir.

C) İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düş-
mesine, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bağlı 
olduğu siyasi parti grubunca yapılan oylamay-
la karar verilir.

D) Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz 
olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim 
günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin 
düşmesine, Genel Kurulca üye tam sayısının 
salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir.

5.    I. Milletvekilleri
 II. Cumhurbaşkanı
III. Bakanlar Kurulu

T.C. Anayasası’na göre kanun teklif etmeye 
yukarıdakilerden hangileri yetkilidir?

A) I ve II  B) I ve III
C) II ve III  D) I, II ve III

6.  2016 Altın Küre ödül töreninde “Dram Dalında 
En İyi Film” ödülünü aşağıdaki filmlerden han-
gisi kazanmıştır?

A) Gravity (Yerçekimi)
B) The Martian (Marslı)
C) Inside Out (Ters Yüz)
D) The Revenant  (Diriliş)

7.  Ocak 2016 tarihinde Ukrayna’dan Türkiye’ye 
getirilen Ahıska Türkleri aşağıdaki illerimizden 
hangisine yerleştirilmiştir?

A) Kars   B) Erzincan
C) Erzurum D) Ardahan
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8.  TÜBİTAK tarafından geliştirilen yeni kimlik 

belgesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yan-
lıştır?

A) Üzerinde Selçuklu çizgileri, Osmanlı motifleri 
ve Cumhuriyetin modern çizgileri yer alacaktır.

B) Nüfus Cüzdanı yerine Türkiye Cumhuriyeti 
Kimlik Kartı ibaresi kullanılacaktır.

C) Kadın ve erkekler için farklı renkte olacaktır.
D) Elektronik imza altyapısına sahip olacaktır.

9.  Avrasya Akademisi tarafından verilen “Av-
rasya Efsanesi” ödülünü 2015 Öğretmenler 
Günü’nde alan tarihçimiz aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Halil İNALCIK B) İlber ORTAYLI
C) Turgut ÖZAKMAN D) Murat BARDAKÇI

10.  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin merkezi 
aşağıdaki şehirlerden hangisinde bulunmak-
tadır?

A) Lahey  B) Strazburg
C) Brüksel  D) Londra

11.  Yazarla bir defasında Ankara’da, bir defasında da 
Maraş’ta uzun uzun sohbet etme imkânım oldu. 
Buna rağmen diyebilirim ki edebiyat dünyamızın 
kapalı kutularından biridir sanatçı. Ancak kapalı 
kutu tabirini olumsuz manada söylemiyorum.

Bu parçadaki altı çizili sözle sanatçıyla ilgili an-
latılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanımanın ve anlamanın zor olduğu
B) Sosyal olmaktan kaçındığı
C) Güvenilir bir kişi olmadığı
D) Şüpheci davranmayı sevdiği

12.  Bir yazınsal metin, gündelik hayata bağlanabilecek 
bilgiler ilettiği ölçüde bir dilden diğer dile daha 
kolay çevrilir.

Aşağıdakilerin hangisi anlamca bu cümleye 
en yakındır?

A) Edebî metnin başka bir dile çevrilmesi eserin 
anlamsal olarak değişmesine yol açabilir.

B) Bir dile çevrilecek eserin çevrildiği dille olan 
uyumu her şeyden daha önemlidir.

C) Çevirisi yapılan eser yaşamla ne kadar ilgiliyse 
çevirisi de o kadar başarılı olacaktır.

D) Çeviri yapacak kişinin günlük dile olan 
hâkimiyeti o çevirinin başarısını belirler.

13.  Güven duygusu, iki insanı birbirine görünmez 
iplerle bağlayan bir duygudur. Sıcak bir gülümseme, 
beden dilinde okunan rahatlık, iyi şöhret, ne 
bileyim işte, belki ön sezi bile sizi karşınızdakine 
yakınlaştıran, ona güven duymanızı, inanmanızı 
sağlayan etkenlerin başında gelir. Aksi durumda 
her türlü yıkıntıya hazırlıklı olmak gerekir. Birine 
güvenmiyorsanız biliniz ki onunla kurduğunuz 
geçici ilişkiler, iskambil kâğıtlarından yapılmış ku-
leler gibi eninde sonunda yıkılmaya mahkûmdur. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden han-
gisine yer verilmemiştir?

A) Tanımlamaya B) Benzetmeye
C) Öznel yargılara D) Kişileştirmeye

14.  Haldun Taner, hikâyelerinde toplumsal yaşam için-
deki aksaklıkları, yozlaşmayı ironik bir dille anlatır. 
Bu bağlamda yazar, toplumun her kesiminden 
bireylerin sosyal yaşam içindeki kaygılarını gün-
delik yaşam uygulamaları çerçevesinde betimler. 
Taner’in hikâyelerinde sosyal tenkit, bireylerden 
başlayarak topluma yayılan bir çözülme ve toplumsal 
hastalık şeklinde ele alınır. Böyle bir yaklaşım, 
gündelik hayatı ortaya çıkarır; hayatın maskesini 
indirerek üzerindeki örtüyü kaldırır. Çünkü yazar, 
gözlemlediği bireylerin gündelik yaşam içindeki 
tavırlarını sosyolojik bulgularla dile getirir.

Bu parçadan Haldun Taner’in öyküleriyle ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Farklı tabakalardan kahramanlar yer alır.
B) Bireyden hareketle toplumsal eleştiri yapar.
C) Hayal dünyasının karmaşık yapısını ortaya 

koyar.
D) Kahramanlarını gözlemlerken bilimsel veriler-

den de yararlanmıştır.
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15.  Eskiden büyük bir özlemle beklenen ve büyük bir 
heyecan kaynağı olan edebiyat dergilerinin yeni 
sayıları artık – ne yazık ki – aynı havaya sahip değil.  
     I    
Çünkü canlı, üretgen, daima bir sonraki kuşağın  
           II             III  
bir öncekiyle çarpıştığı bu alan artık bomboş. 
             IV

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin 
yazımı yanlıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

16.  Millî Mücadele Dönemi’nde millî güçler, aşağı-
dakilerin hangisinde birleştirilmiştir?

A) Sivas Kongresi’nde
B) Havza Genelgesi’nde
C) Erzurum Kongresi’nde
D) Amasya Görüşmeleri’nde 

17.  İtilaf Devletleri, TBMM Hükûmeti ile İstanbul 
Hükûmeti arasındaki görüş ayrılığından 
yararlanmak amacıyla aşağıda verilen kon-
feranslardan hangilerine hükûmetleri birlikte 
çağırmıştır?

A) Londra Konferansı - Paris Barış Konferansı
B) Lozan Konferansı - Paris Barış Konferansı
C) San Remo Konferansı - Lozan Konferansı
D) Londra Konferansı - Lozan Konferansı

18.  TBMM tarafından seçilen İslam halifesi, aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Rıfat Börekçi B) Dürrizade Efendi
C) Abdülmecid Efendi D) Mehmet Vahdettin

19.  Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi 
Cumhuriyet’in ilanından sonra yaşanmıştır?

A) Koçkiri  B) Şeyh Sait
C) Şeyh Eşref D) Çerkez Ethem

20.  Türkiye, İran, Irak ve Afganistan karşılıklı 
olarak birbirlerinin sınırlarını aşağıdakilerden 
hangisiyle güvence altına almışlardır?

A) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle
B) Nüfus Mübadelesiyle
C) Balkan Antantıyla
D) Sadabat Paktı’yla

21.  “Kanunlarda yazılı hâller dışında Devlet memuru-
nun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka 
hakları elinden alınamaz.”

Yukarıdaki tanımlama 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanunu’ndaki genel haklardan hangi-
sidir?

A) Güvenlik
B) Çekilme
C) Uygulamayı isteme hakkı
D) Müracaat, şikâyet ve dava açma

22.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
Devlet memurluğuna alınacaklarda aranan 
aşağıdaki genel şartlardan hangisi yanlıştır?

A) Türk Vatandaşı olmak
B) Genel olarak ortaöğretim mezunu olmak
C) Kamu haklarından mahrum bulunmamak
D) Genel olarak 18 yaşını tamamlamış olmak

23.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet 
memurluğuna alınmış ve asli memur olarak 
atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetler-
de yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak 
üzere dış memleketlere gönderilenlere ne 
kadar ayrılma müsaadesi verilebilir?

A) Altı aya kadar, gerekirse bu süre en çok üç kat 
uzatılabilir.

B) Bir yıla kadar, gerekirse bu süre en çok iki kat 
uzatılabilir.

C) İki yıla kadar, gerekirse bu süre en çok bir kat 
uzatılabilir.

D) Üç yıla kadar, gerekirse bu süre en çok bir kat 
uzatılabilir.
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24.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 

mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen 
mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve 
bu terkin kesintisiz kaç gün devam etmesi 
hâlinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, 
memurluktan çekilme isteğinde bulunulmuş 
sayılır?

A) 3 B) 5 C) 7 D) 10 

25.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
memurlara verilen mazeret izinlerinden hangisi 
yanlıştır?

A) Kendisinin evlenmesi hâlinde on gün izin 
verilir.

B) Çocuğunun evlenmesi hâlinde yedi gün izin 
verilir.

C) Eşinin kardeşinin ölümü hâlinde yedi gün izin 
verilir.

D) Eşinin doğum yapması hâlinde on gün babalık 
izni verilir.

26.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
aşağıdakilerden hangisi “uyarma” disiplin 
cezasını gerektiren fiil ve hâllerdendir?

A) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak
B) Görev sırasında amire hâl ve hareketi ile say-

gısız davranmak
C) Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzeri 

eşyayı kaybetmek
D) Devlete ait resmî araç, gereç ve benzeri eşyayı 

özel işlerinde kullanmak 

27.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
“aylıktan kesme” disiplin cezasına çarptırılmış 
bir memur, cezanın uygulanmasından kaç 
sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, 
verilmiş olan cezanın özlük dosyasından silin-
mesini isteyebilir?

A) 3 B) 5 C) 7 D) 10

28.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
disiplin amirleri tarafından verilen “kademe 
ilerlemesinin durdurulması” cezasına karşı aşa-
ğıdakilerden hangisine itiraz edilebilir?

A) Kurum Müdürü
B) Yüksek Disiplin Kurulu
C) İl Disiplin Kurulu
D) Atamaya Yetkili Amir

29.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
aşağıdakilerden hangisi sosyal hak ve yardım-
lardan değildir?

A) Emeklilik hakları
B) Cenaze giderleri
C) Fazla çalışma ücreti
D) Aile yardımı ödeneği

30.    I. Evlenen çocuklar
 II. Kendileri hesabına ticaret yapan çocuklar 
III. 25 yaşını bitirdiği hâlde evlenmemiş kız çocuk-

ları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
yukarıdakilerden hangilerine aile yardımı öde-
neği verilmez?

A) I ve II  B) I ve III
C) II ve III  D) I, II ve III

31.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’nda “kamu kaynaklarının belirlenmiş 
amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla belirlenen 
kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir 
şekilde kullanılmasını sağlamak için oluşturu-
lan kontrol sistemi ile kurumsal yapı, yöntem ve 
süreçleri” şeklinde ifade edilen tanım aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Bütçe  B) Mali kontrol 
C) Stratejik plan D) Kamu mali yönetimi
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32.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’na göre “bütçe ilkeleri” ile ilgili aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde 
gösterilir. 

B) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilme-
mesi esastır. 

C) Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlan-
ması esastır.  

D) Bütçede ödeneklerin hangi amaçları gerçek-
leştireceğine yer verilmemesi esastır. 

33.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’na göre ödeneklerin kullanılmasında 
uyulması belirtilen esaslarla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödenek-
lerin üzerinde harcama yapamaz. 

B) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 
ayrıntılı harcama programlarını hazırlar ve vize 
edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderir. 

C) Özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurum-
ları ayrıntılı finansman programlarını hazırlar 
ve harcamalarını bu programa uygun olarak 
yaparlar.

D) Cari yılda kullanılmayan ödenekler iptal 
edilmeyerek yılsonunda bir sonraki yılın ilgili 
kurum bütçesine devredilir.

34.  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre aşağı-
daki mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin 
ihalelerinden hangisi bu Kanun hükümlerine 
göre yürütülür?

A) İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının 
mal veya hizmet alımları ile yapım işleri

B) İl özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı 
döner sermayeli kuruluşların mal ve hizmet 
alımları

C) Vakıf kültür varlıklarının onarımları ve resto-
rasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal 
veya hizmet alımları

D) Yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağ-
lamaya yönelik sanayi katılımı/off-set uygula-
maları içeren mal ve hizmet alımları

35.    I. Pazarlık usulü
 II. Doğrudan temin
III. Açık ihale usulü
IV. Belli istekliler arasında ihale usulü 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yu-
karıdakilerden hangileri idarelerce mal veya 
hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde 
uygulanacak ihale usullerindedir?

A) I, II ve III B) I, II ve IV
C) I, III ve IV  D) II, III ve IV

36.  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre “teklif-
lerin hazırlanması ve sunulması” ile ilgili aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?

A) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur.
B) Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderile-

bilir.
C) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hâli 

hariç, geri alınabilir ve değiştirilebilir.
D) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale sa-

atine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında 
idareye verilir.

37.  6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı 
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a göre aşa-
ğıdakilerden hangisi hâkim tarafından verilecek 
koruyucu tedbir kararlarındandır?

A) Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim 
yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi

B) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen 
izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi

C) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi 
için başvurması ve tedavisinin sağlanması

D) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, 
hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi 
içeren söz ve davranışlarda bulunmaması

38.    I. İlgilinin talebi
 II. Cumhuriyet savcısı
III. Bakanlık veya kolluk görevlileri

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı 
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a göre tedbir 
kararı yukarıdakilerden hangilerinin başvurusu 
üzerine verilir?

A) I ve II  B) I ve III
C) II ve III  D) I, II ve III
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39.  6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına 

Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a 
göre kadın ve çocukla ilgili şiddetle mücadele 
mekanizmaları konusunda Bakanlık tarafından 
hazırlanan bilgilendirme materyallerini TRT 
ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel 
televizyon kuruluşları ayda en az kaç dakika 
yayınlamak zorundadır?

A) Doksan  B) Altmış
C) Kırk beş D) Otuz

40.    I. Belirlenen çevre sınırları dışına çıkmamak
 II. Belirlenen kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmamak
III. Belirlenen bazı yerlere gidememek veya ancak 

bazı yerlere gidebilmek

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na göre 
suça sürüklenen çocuklar hakkında soruşturma 
veya kovuşturma evrelerinde adli kontrol ted-
biri olarak yukarıdaki tedbirlerden hangilerinden 
sonuç alınamaması, sonuç alınamayacağının 
anlaşılması veya tedbirlere uyulmaması duru-
munda tutuklama kararı verilebilir?

A) I ve II  B) I ve III
C) II ve III  D) I, II ve III

41.  “- - - yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst 
sınırı - - - yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren 
fiillerinden dolayı tutuklama kararı verilemez.”

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na göre 
tutuklama yasağı ile ilgili yukarıdaki ifadede 
boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) On beş - beş B) On - üç
C) Yedi - iki D) Beş - bir

42.  5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na göre 
aşağıdakilerden hangisi denetim görevlisinin 
görevlerinden değildir?

A) İhtiyaç duyacağı hizmetlerden yararlanmasında 
çocuğa yardımcı olmak

B) Görevlendirildikleri çocuk hakkında derhâl sosyal 
inceleme yapmak, hazırladıkları raporları ken-
dilerini görevlendiren merciye sunmak

C) Çocuğun gelişimi hakkında, üçer aylık sürelerle 
Cumhuriyet savcısı veya mahkemeye rapor 
vermek

D) Çocuğa eğitim, iş, destek alabileceği kurumlar, 
hakları ve haklarını kullanma konularında 
rehberlik etmek

43.  2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na göre 
engelli bireylerin, yaşam kalitesinin arttı-
rılması ve sosyal hayata aktif katılımlarına 
katkı sağlanması amacıyla, engelli bireyler ile 
ailelerine rehberlik ve destek hizmeti ile evde 
gündüz bakım hizmeti sunan gündüzlü sosyal 
hizmet kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aktif Yaşam Merkezi
B) Çocuk Destek Merkezi
C) Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
D) Toplum veya Aile Danışma Merkezi

44.  2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na göre 
reşit olduktan sonra korunma kararının süresi, 
devamı ve kaldırılmasıyla ilgili olarak aşağıda 
belirtilen şartlardan hangisi yanlıştır?

A) Ortaöğrenime devam edenlerin 20 yaşına 
kadar korunma kararları uzatılabilir.

B) Yükseköğrenime devam edenlerin 25 yaşına 
kadar korunma kararları uzatılabilir.

C) Öğrenime devam etmeyen 18 yaşını doldurmuş 
çocukların korunma kararları kaldırılır.

D) Bedensel, zihinsel ve ruhsal engellilikleri ne-
deniyle sürekli bakıma ihtiyacı olan ve çalış-
maktan aciz olan çocukların korunma kararı 
uzatılır.
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45.  2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na göre 
Kuruma bağlı kuruluşlarda bakılmakta iken 
mirasçı bırakmaksızın ölen kimselerin mirası 
aşağıdakilerden hangisine geçer?

A) Hazineye
B) Türk Hava Kurumuna
C) Türkiye Diyanet Vakfına
D) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Müdürlüğüne

46.  633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı-
ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname’ye göre “evlat edindirme 
ve koruyucu aile hizmetlerini koordine etmek” 
aşağıdaki hizmet birimlerinden hangisinin 
görevidir?

A) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
B) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

47.  633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı-
ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakiler-
den hangisi Sosyal Yardımlar Genel Müdürlü-
ğünün görevidir?

A) Özel surette korunması gereken çocukların 
ilgili mevzuat uyarınca işe yerleştirilmesi işlem-
lerinde koordinasyonu sağlamak

B) Yoksullukla mücadele alanında uluslararası 
gelişme ve uygulamaları izlemek, değerlen-
dirmek, ülkemiz açısından yararlı görülen 
modelleri uygulamaya koymak

C) Bakanlığın aile ve topluma yönelik koruyucu, 
önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabi-
lite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek 
ve koordine etmek

D) Sosyal hizmet ve yardım kuruluşlarının faaliyet 
ve işlemlerinde hataların önlenmesini, yönetim 
ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve 
tutarlı hâle gelmesini sağlamak 

48.  633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı-
ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname’ye göre Bakanlıkta, 
önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana 
yardımcı olmak üzere en fazla kaç Bakanlık 
Müşaviri atanabilir?

A) On beş  B) Yirmi
C) Otuz  D) Kırk

49.  Taşınır Mal Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden 
hangisi taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin 
görev ve sorumluluklarından değildir?

A) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlama-
sının yapılmasına yardımcı olmak

B) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını 
hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak

C) Taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun 
olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek 
veya ettirmek

D) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları 
bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını 
yapmak ve yaptırmak

50.    I. Taşınırlardaki kayıp, fire, yıpranma ve benzeri 
nedenlerle meydana gelen azalmalar

 II. İçinde bulunulan yılda herhangi bir şekilde 
edinilen veya elden çıkarılan taşınırlar

III. Sayım sonucunda ortaya çıkan fazlalar

Taşınır Mal Yönetmeliği’ne göre taşınırların 
kaydı ile ilgili yukarıdakilerden hangileri 
miktar ve değer olarak kayıtlara alınarak takip 
edilir?

A) I ve II  B) I ve III
C) II ve III  D) I, II ve III
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51.  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre yazı tipi 
ve harf büyüklüğü ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Metin içinde yer alan alıntılar tırnak içinde ve 
eğik (italik) olarak yazılabilir.

B) Harf büyüklüğünün Times New Roman için 11 
punto, Arial için 10 punto olması esastır. 

C) Gerekli hâllerde metinde harf büyüklüğü 9 
puntoya, iletişim bilgilerinin yazımında ise 8 
puntoya kadar düşürülebilir. 

D) Farklı form, format veya ebatlarda hazırlanan 
rapor, analiz ve benzeri metinlerde farklı yazı 
tipi ve harf büyüklüğü kullanılabilir. 

52.  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre “sayı”, 
DETSİS’te belirtilen şekliyle sırasıyla aşağıda-
kilerden hangisinden oluşur?

A) Standart Dosya Planı Kodu - Belge Kayıt Nu-
marası - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı 
Numarası

B) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numa-
rası - Belge Kayıt Numarası - Standart Dosya 
Planı Kodu

C) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası 
- Standart Dosya Planı Kodu - Belge Kayıt 
Numarası

D) Belge Kayıt Numarası - Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Teşkilatı Numarası - Standart Dosya 
Planı Kodu

53.    I. Mevzuata uygun olarak sağlandığı ispat edile-
meyen mallar

 II. Genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat 
edilemeyen mallar 

III. İlgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle 
uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar 
şeklinde ortaya çıkan artışlar

Yukarıdakilerden hangileri Mal Bildiriminde 
Bulunulması Hakkında Yönetmelik’in uygulan-
masına göre haksız mal edinme sayılır?

A) I ve II  B) I ve III
C) II ve III  D) I, II ve III

54.  Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında 
Yönetmelik’e göre kendilerine aylık ödenenlerin 
net aylık tutarının kaç katından fazla değer ve 
tutardaki gelirleri,  mal bildirimine konu teşkil 
eder?

A) Beş B) Dört C) Üç D) İki

55.  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Disiplin 
Amirleri Yönetmeliği’ne göre merkez teşkilatı 
müsteşar yardımcılığı sekretaryasında çalışan 
personelin üst disiplin amiri aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Bakan  B) Müsteşar
C) Genel müdür D) Müsteşar yardımcısı

56.  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Disiplin 
Amirleri Yönetmeliği’ne göre taşra teşkilatı il 
müdürlüklerinde “çocuk gelişimcisi” unvanında 
çalışan personelin üst disiplin amiri aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Vali  B) İl müdürü
C) Şube müdürü D) İl müdür yardımcısı

57.  Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği’ne göre 
“sosyal hizmet komisyonu oluşturulması” ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Komisyon, müdür veya müdür tarafından 
görevlendirilen yardımcısının başkanlığında, 
merkezde çalışan farklı birim ve branşlardaki 
personelden oluşturulur.

B) Komisyon, müdürün teklifi ve il müdürünün 
onayı ile başkan dâhil en az üç, en fazla yedi 
kişiden oluşturulur.

C) İhtiyaç hâlinde birden fazla komisyon oluştu-
rulabilir.

D) Komisyon, ayda en az bir kez toplanır.
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58.  Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği’ne göre 
“evlat edindirme, koruyucu aile, gönüllü aile ve 
sosyal ekonomik destek işlemlerini yürütmek” 
aşağıdaki hizmet birimlerinden hangisinin 
görevidir?

A) Uygulama birimi
B) Eğitim ve danışmanlık birimi
C) Başvuru, tespit ve izleme birimi
D) Şehit yakınları ve gazilere hizmet birimi

59.  6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı 
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin 
Uygulama Yönetmeliği’ne göre “geçici koruma 
altına alınma” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Geçici koruma altına alınma tedbir kararının 
yerine getirilmesinden, hakkında koruyucu 
tedbir kararı verilen kişilerin yerleşim yerindeki 
kolluk görevli ve yetkilidir. 

B) Korunan kişi acil durumlarda hemen, diğer 
hâllerde ise yirmi dört saat öncesinden gide-
ceği yere ilişkin olarak görevli ve yetkili kolluğa 
bilgi verir. 

C) Geçici fiziki koruma tedbirlerini, hakkında 
koruyucu tedbir kararı verilen kişinin yerleşim 
yerindeki hâkimden başkası belirleyemez.

D) Korunan kişiye, geçici koruma kararının kapsam 
ve içeriği, kolluk tarafından açıklanarak tutanağa 
geçirilir ve tebliğ edilir.

60.  6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı 
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin 
Uygulama Yönetmeliği’ne göre önleyici tedbir 
kararlarının yerine getirilip getirilmediğini 
kontrol eden kolluk görevlilerinin, korunan 
kişiyle ilgili yerine getirdiği aşağıdaki görev-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Komşularının bilgisine başvurulması
B) Bulunduğu konutun çevresinde araştırma 

yapılması
C) Bulunduğu konutun haftada en az üç kez 

ziyaret edilmesi
D) İkinci derece dâhil olmak üzere yakınları ile 

iletişim kurulması

61.  Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi 
Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden 
hangisi ŞÖNİM tarafından geçici kabul ile ilk 
kabul birimine yerleştirilen kadın ve beraberin-
deki çocukların, konukevine kabulü sırasında 
tamamlanması gereken belgelerdendir?

A) Sosyal inceleme raporu
B) Başvuru dilekçesi
C) Ön görüşme formu
D) Kimlik bilgisi beyanı

62.  Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi 
Hakkında Yönetmelik’e göre uzatma süreleri 
hariç olmak üzere konukevinde kalma süresi, 
kadının ilk kabul birimine kabul tarihinden 
itibaren kaç aydır?

A) Bir B) Üç C) Beş D) Altı

63.  Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği’ne göre 
aşağıdakilerden hangisi öğretmenin görev ve 
yetkilerindendir?

A) Çocukların gelişimlerini izlemek ve değerlen-
dirmek

B) Çocuğa, ailesine ve sosyal çevresine ilişkin 
inceleme yapmak

C) Çocuklara programlı ders çalışma alışkanlığını 
kazandırmak ve etüt yapmak

D) Çocuğun psikolojik durumunu ve yeteneklerini 
çeşitli test, yöntem ve tekniklerle belirlemek

64.    I. Merkezlere 11-18 yaş grubu çocukların kabulünün 
sağlanması

 II. Merkezlere ihtisas alanları dışında da çocuk 
kabulünün yapılması

III. 0-10 yaş grubu çocukların aile odaklı hizmet-
lerden yararlandırılması 

IV. Merkezden fiilen yararlanan en fazla on çocuğa 
bir danışman görevlendirilmesi

 V. Çocuğun merkezde kalış süresinin çocuğa 
uygulanacak psikososyal destek programının 
süresi ile sınırlı olmaması

Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği’ne göre 
“genel esaslar” ile ilgili yukarıdakilerden han-
gileri doğrudur?

A) I, II ve III B) I, III ve IV
C) II, IV ve V D) III, IV ve V
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65.  Koruyucu Aile Yönetmeliği’ne göre koruyucu 

ailenin tespitinde aranan şartlarla ilgili aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?

A) Düzenli gelire sahip olması
B) 25-65 yaş aralığında bulunması
C) En az ortaokul düzeyinde eğitim almış olması
D) Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de sürekli 

ikamet etmesi

66.  Koruyucu Aile Yönetmeliği’ne göre koruyucu 
aile yanına yerleştirilen çocuk yıl içerisinde en 
fazla kaç güne kadar öz ailesine izinli verilebilir?

A) Yirmi B) Otuz C) Kırk D) Altmış

67.    I. Çocukları yeteneklerine göre müzik, spor, el 
sanatları, resim, folklor gibi faaliyetlere yönlen-
dirmek

 II. Çocukları serbest zamanlarında izlemek, sosyal,  
kültürel,  sportif etkinliklere katılımlarını sağlamak

III. Çeşitli nedenlerle kuruluştan ayrılacak çocuğu 
yeni yaşantısına hazırlamak ve yeni yaşantısının 
izlenmesinde görev almak

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Çocuk Yuvaları Yönetmeliği’ne göre yukarıda-
kilerden hangileri sosyal çalışmacı ve psikoloğun 
ortak olan görev ve yetkilerindendir?

A) I ve II  B) I ve III
C) II ve III  D) I, II ve III

68.  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Çocuk Yuvaları Yönetmeliği’ne göre çocuklara 
ödenen harçlıkla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Öğrenime devam edenlerden kredi ve burs 
alanların harçlıkları kesilir.   

B) Kaçak durumda olan çocuklarla, ailelerinin ya-
nına korunma kararı kaldırılmak üzere verilen 
çocuklar adına harçlık tahakkuk ettirilmez.

C) Tam gün öğrenim görüp de yemeklerini 
kuruluşta yeme imkânı bulamayan çocuklara, 
öğrenim süresince harçlıkları iki kat arttırılarak 
ödenir.

D) Çocukların ay içinde kullanmadıkları harç-
lıkları grup sorumlularınca çocuklar adına 
ulusal bankalarda açtırılan hesaba aylık olarak 
yatırılır.

69.  Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine 
İlişkin Yönetmelik’e göre “yetiştirme yurdu” 
hangi yaş ve üzerindeki korunmaya muhtaç 
çocukları korumak, bakmak, bir iş veya meslek 
sahibi edilmeleri ve topluma yararlı kişiler 
olarak yetiştirilmelerini sağlamakla görevli ve 
yükümlü olan yatılı sosyal hizmet kuruluşudur?

A) 13 - 18  B) 12 - 17
C) 11 - 16  D) 10 - 15

70.    I. Velayet hakkı göz önünde bulundurarak, aile 
bağlarının kopmaması, kardeşlerin bir arada 
olması amacı ile ailesinin ve kardeşlerin bulun-
duğu illerdeki kuruluşa nakli istenilen çocuklar

 II. Bulunduğu ilin dışındaki bir ilde öğretime devam 
etmek zorunda olan çocuklar

III. Sağlık nedeni ile başka bir ile nakli gereken 
çocuklar

Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine 
İlişkin Yönetmelik’e göre yukarıdakilerden 
hangileri yetiştirme yurtlarından nakil gerektiren 
durumlardandır?

A) I ve II  B) I ve III
C) II ve III  D) I, II ve III

71.  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru-
mu Genel Müdürlüğü Çocuk Evleri Çalışma 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre 
“çocuk evleri” kaç çocuğun kaldığı evleri ifade 
eder?

A) 3 ila 6  B) 4 ila 7
C) 5 ila 8  D) 6 ila 9
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72.  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü Çocuk Evleri Çalışma Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre aşa-
ğıdakilerden hangisi çocuk evi sorumlusunun 
görevlerinden değildir?

A) Çocukların sağlık dosyalarının oluşturulmasını 
sağlamak

B) Çocuklarla ilgili yapılan mesleki çalışmaları 
kayıt altına almak

C) Çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun 
eğitim araçları ve malzemeleri temin etmek

D) Her bir çocuk için yaş, özür, eğitim, ilgi ve 
isteklerini göz önünde bulundurarak günlük 
yaşam planları hazırlamak

73.  Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Re-
habilitasyon Merkezleri Yönetmeliği’ne göre 
huzurevlerine kabul edilecek yaşlılarda ara-
nacak niteliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Ruh sağlığı yerinde olmak
B) 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak
C) Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde 

bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptan-
mış olmak

D) Bedensel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle 
sürekli olarak özel ilgi, desteğe ve korunmaya 
gereksinimi olmak

74.  Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Re-
habilitasyon Merkezleri Yönetmeliği’ne göre 
kuruluşu izinsiz terk eden ve yeri belirlenen 
yaşlıya yazılı bildirim yapılmasına rağmen, en 
fazla kaç gün içerisinde kuruluşla iletişime 
geçmemesi durumunda, il müdürlüğünün ona-
yıyla ilişiği kesilir?

A) 20 B) 15 C) 10 D) 5

75.    I. Resmî kurum veya kuruluş, en az bir ay 
önceden il müdürlüğüne, personele, bakıma 
muhtaç özürlüye ve ailesine yazılı olarak mer-
kezi kapatma isteğinde olduğunu ve merkezi 
kapatacağı tarihi bildirir.

 II. Merkeze ait açılış izin belgesini il müdürlüğüne 
teslim eder.

III. İl müdürlüğü merkezin usulüne uygun olarak 
kapandığını ve kapatılma tarihini Genel Müdür-
lüğe bildirir.

Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî 
Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri 
Yönetmeliği’ne göre merkezin, resmî kurum 
veya kuruluş tarafından kapatılması durumunda 
yapılacak işlemlerle ilgili yukarıdakilerden 
hangileri doğrudur?

A) I ve II  B) I ve III
C) II ve III  D) I, II ve III

76.  “Gündüzlü hizmet veren merkezde; bakılan 
her - - - bakıma muhtaç özürlü için bir mesleki 
personel ve her - - - bakıma muhtaç özürlü için bir 
sağlık personeli, her - - - bakıma muhtaç özürlü 
için bir bakıcı olmak üzere personel çalıştırılır.”

Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî 
Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri 
Yönetmeliği’ne göre zorunlu çalıştırılması 
gereken personel sayısı ile ilgili yukarıdaki 
ifadede boşluklara sırasıyla hangisi getirilme-
lidir?

A) otuz altı - kırk sekiz - altı
B) otuz - kırk - sekiz
C) yirmi beş - otuz beş - beş
D) yirmi - otuz - yedi
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77.  Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım 

Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin 
Yönetmelik, ortalama aylık gelir tutarı bir aylık 
net asgari ücret tutarının, ne kadarından daha 
az olan bakıma muhtaç özürlüleri kapsar?

A) 2/3’ünden B) 3/4’ünden
C) Yarısından  D) Tamamından

78.  Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım 
Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin 
Yönetmelik’e göre bakım ücreti il müdürlüğünce 
ödenen bakıma muhtaç özürlünün vefat et-
mesi hâlinde, bakım hizmetini üstlenen bakım 
merkezi veya akrabası en geç kaç gün içinde 
durumu il müdürlüğüne bildirmek zorundadır?

A) Beş B) Yedi C) On D) On beş

79.  Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir 
Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre gelir 
tespitinde esas alınacak aile bireyleriyle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Aynı hanede birden fazla aile yaşaması duru-
munda her bir aile için ayrı gelir tespiti yapılır.

B) Gelir testine tâbi tutulacak kişi ile aynı hanede 
yaşamayan ana ve baba için bakmakla yü-
kümlülük var ise ayrı gelir testi yapılmaz, aile 
içinde değerlendirilir.

C) Gelir tespitinde, aynı hane içinde yaşayan 
eş, evli olmayan çocuk, büyük ana ve büyük 
babadan oluşan aile esas alınır.

D) Kendisine kanuni temsilci atanan kişilerin aynı 
hanede birlikte yaşadıkları eşi, evli olmayan 
çocuğu, ana ve babası gelir tespitinde esas 
alınır.

80.  Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir 
Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre resen 
tescil ve gelir tespiti başvurusuyla ilgili aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?

A) Resen genel sağlık sigortası tescili yapılan ki-
şilerin gelir testi işlemleri, SGK veya ilgili vakıf 
tarafından ailenin yazılı muvafakatı alınarak 
vakıf tarafından sonuçlandırılır.

B) Aynı aileden birden fazla kişinin gelir testine 
tâbi tutulacak kişi olması hâlinde aynı form ile 
başvuru yapılır.

C) Gelir testine tâbi tutulacak kişinin gelir testini 
yaptırmak üzere SGK’ye bizzat yazılı başvurusu 
esastır.

D) Kendisine gelir testi yapılmasını istemeyenlerin 
gelirleri, asgari ücretin iki katı olarak kabul 
edilir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.





SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. 
Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

2.	Sınav	başladıktan	sonra	adayların	salon	görevlileri	ve	birbirleri	ile	konuşmaları,	kalem,	silgi	vb.	şeyleri	
istemeleri	yasaktır.	

3.	Adaylar	sınav	süresince,	sınav	giriş	belgesi	ile	birlikte	kimlik	belgelerinden	birini	(nüfus	cüzdanı,	
pasaport	veya	sürücü	belgesini)	masalarının	üzerinde	bulundurmak	zorundadırlar.

4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim 
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının 
Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni 
olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla 
çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, 
doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş 
sayılır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI

●	Soracağınız	bir	şey	var	mı?	Varsa,	şimdi	sorunuz.
●	Sınav	başladıktan	sonra	sorularınıza	cevap	verilmeyecektir.	
●	Başlama	zilini	bekleyiniz.
●	Hepinize	başarılar	dileriz.

(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)



19 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MERKEZ, TAŞRA VE DÖNER SERMAYE TEŞKİLATINDA      

GÖREV YAPAN PERSONELE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
1. GRUP: MÜDÜR (KURULUŞ MÜDÜRÜ - ŞUBE MÜDÜRÜ) A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

1.  B
2.  D
3.  A
4.  C
5.  B
6.  D
7.  B
8.  C
9.  A

10.  B
11.  A
12.  C
13.  D
14.  C
15.  B
16.  A
17.  D
18.  C
19.  B
20.  D

21.  A
22.  B
23.  C
24.  D
25.  A
26.  A
27.  D
28.  B
29.  C
30.  A
31.  B
32.  D
33.  D
34.  B
35.  C
36.  C
37.  A
38.  D
39.  A
40.  D

41.  A
42.  B
43.  A
44.  C
45.  D
46.  B
47.  B
48.  C
49.  C
50.  D
51.  B
52.  C
53.  D
54.  A
55.  B
56.  B
57.  D
58.  A
59.  C
60.  C

61.  A
62.  D
63.  C
64.  B
65.  C
66.  B
67.  C
68.  A
69.  A
70.  D
71.  C
72.  A
73.  D
74.  B
75.  D
76.  A
77.  A
78.  D
79.  B
80.  C


